ΑΠΟΦΑΣΗ
5 / 403 / 8.11.2006
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου
──────────────────
ΘΕΜΑ:

Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ
Α΄/137/17-26.7.1928), όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α΄/228/11.11.1997).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 31 παρ. 2(ε) του ν. 2533/1997, όπως
ισχύει «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/228/11.11.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις ανοικτής πώλησης
1. Επιτρέπεται η κατάρτιση σε οργανωµένη αγορά, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα
σύµβασης ανοικτής πώλησης επί µετοχών υψηλής ρευστότητας και
διαπραγµατεύσιµων µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον αυτό προβλέπεται
στον Κανονισµό της και εφόσον διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
2. Ως ανοικτή πώληση νοείται, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, η πώληση
µετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγµατεύσιµων µεριδίων αµοιβαίων
κεφαλαίων εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα
(εφεξής οι «µετοχές»), από την οποία προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση
(short position) επί της µετοχής και η οποία εκκαθαρίζεται από διαθέσιµα µετοχών
προερχόµενα από συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης, όπως αυτές
ορίζονται στον Κανονισµό της οργανωµένης αγοράς, ή από συµβάσεις που
διενεργούνται σύµφωνα τα οριζόµενα στην απόφαση 6/194/4-7-2000 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Συµβάσεις Αγοράς Αξιών µε Σύµφωνο Επαναπώλησής τους και
Συµβάσεις Πώλησης Αξιών µε Σύµφωνο Επαναγοράς τους» (ΦΕΚ Β΄/1004)
(εφεξής «συµβάσεις επαναγοράς»). Αρνητική θέση επί της µετοχής (εφεξής
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«αρνητική θέση») υφίσταται για τον πωλητή όταν το υπόλοιπο των διαθεσίµων του
επί της µετοχής, περιλαµβανοµένων και των διαθεσίµων του από συµβάσεις
επαναγοράς, είναι µικρότερο του υπολοίπου του «οφειλόµενες αξίες» επί της
µετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και
∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Αξιών, όπως ισχύει.
3. Ως διαθέσιµα µετοχών προερχόµενα από συµβάσεις επαναγοράς θεωρούνται, για τις
ανάγκες της παρούσας απόφασης, και τα διαθέσιµα µετοχών που προκύπτουν από
αγορά µετοχών για το κλείσιµο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση. Αρνητική
θέση από ανοικτή πώληση µπορεί να κλείνει από µετοχές που αποκτά ο κατέχων τη
θέση είτε από χρηµατιστηριακή αγορά των µετοχών αυτών είτε µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο και αιτία.
4. Η µέγιστη αρνητική θέση ανά επενδυτή για κάθε µετοχή, δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 1% του συνόλου των µετοχών που κατέχονται από επενδυτές καθένας εκ των
οποίων έχει ποσοστό µικρότερο από το 5% των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας
(free-float).

Άρθρο 2
Κατάρτιση ανοικτής πώλησης
1. Τα Μέλη της οργανωµένης αγοράς δύνανται να καταρτίζουν ανοικτές πωλήσεις
µετοχών, για λογαριασµό πελατών τους ή για ίδιο λογαριασµό, µε βάση τη µέθοδο
διαπραγµάτευσης της αυτόµατης και συνεχούς κατάρτισης συναλλαγών, τη µέθοδο
της αυτόµατης συνεχούς κατάρτισης στο κλείσιµο και τη µέθοδο του απλού
πακέτου, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό της οργανωµένης αγοράς.
2. Τα Μέλη της οργανωµένης αγοράς οφείλουν να δηλώνουν τις εντολές, που
εισάγουν στο σύστηµα συναλλαγών της οργανωµένης αγοράς για την κατάρτιση
ανοικτών πωλήσεων, ως «εντολές ανοικτής πώλησης».

Άρθρο 3
Εκκαθάριση ανοικτής πώλησης
1. Μέλος της οργανωµένης αγοράς, που καταρτίζει ανοικτή πώληση επί µετοχών
οφείλει, για τις ανάγκες εκκαθάρισής της, να διασφαλίζει ότι ο πωλητής θα έχει
επαρκή διαθέσιµα µετοχών προερχόµενα από συµβάσεις επαναγοράς του πωλητή,
το αργότερο µέχρι την ηµέρα εκκαθάρισης της ανοικτής πώλησης.
2. Πωλήσεις που δηλώθηκαν ως ανοικτές χωρίς να πληρούν τους όρους της παρ. 2 του
άρθρου 1 ή που δεν δηλώθηκαν ως ανοικτές ενώ πληρούν τους όρους αυτούς,
µπορούν να εκκαθαρίζονται από τα διαθέσιµα µετοχών του πωλητή ή από τα
διαθέσιµα µετοχών προερχοµένων από συµβάσεις επαναγοράς του πωλητή,
αντίστοιχα, για τις ανάγκες διασφάλισης της οµαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών.
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Άρθρο 4
Εντολές ανοικτής πώλησης
Σε περίπτωση συναλλαγών αγοράς µετοχών στην οργανωµένη αγορά, που συνεπάγεται
µερικό ή ολικό κλείσιµο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση, το Μέλος της
οργανωµένης αγοράς οφείλει να δηλώνει στο σύστηµα συναλλαγών της οργανωµένης
αγοράς τις εντολές, που εισάγει για την κατάρτιση των αγορών αυτών, ως «εντολές για
το κλείσιµο θέσης ανοικτής πώλησης».

Άρθρο 5
Ενηµέρωση επενδυτών επί συναλλαγών ανοικτής πώλησης
Τα πινακίδια που εκδίδονται από τα Μέλη της οργανωµένης αγοράς για την ανοικτή
πώληση πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη από την οποία και να προκύπτει ότι πρόκειται
για εντολή ή συναλλαγή, ανάλογα µε την περίπτωση, ανοικτής πώλησης. Αντίστοιχα,
τα πινακίδια που εκδίδονται από τα Μέλη της οργανωµένης αγοράς για την αγορά που
συνεπάγεται κλείσιµο αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση, πρέπει να φέρουν ειδική
ένδειξη από την οποία και να προκύπτει ότι πρόκειται για εντολή ή συναλλαγή,
ανάλογα µε την περίπτωση, κλεισίµατος αρνητικής θέσης από ανοικτή πώληση.
Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι αποφάσεις
2/216/17.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001) και 4/243/30.4.2002 (ΦΕΚ Β/769/19.6.2002)
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 7
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισµού.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Τα µέλη
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